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Калі непрыемнасці пачынаюцца з раніцы — значыць,

гэта будуць вялікія непрыемнасці.
Палова на сёмую. Гарадок пусты. Я іду па праезнай

частцы, бо на гэтай вуліцы, якая сцелецца ўздоўж
высачэзнай сцяны-агароджы калоніі, няма ходніка. Цёмна-
шэрая, амаль чорная ад вільгаці стужка асфальту бяжыць
уніз, да скрыжавання. Там цяпер міргае жоўтым святлафор.
Ад святлафора прайсці паўсотні крокаў — і вось ён, светла-
шэры будынак пракуратуры. А далей шаша
перакульваецца цераз скрыжаванне і пачынае ўздымацца
ўверх, зноў нырцуе ўніз і ўпіраецца ў сучасны будынак
царквы з чорнымі купаламі.

Заўсёдны бомж ля трох смеццевых кантэйнераў
педантычна перабірае іх змесціва. Яго я бачу штораз толькі
са спіны, ён ніколі не паварочваецца на мае крокі. Робіць
сваю справу бязгучна, нават шкляныя бутэлькі дастае і
пакуе ў свае торбы без адзінага дзінькання. На бамжы добра
зношаныя, але чыстыя джынсы, велікаватыя. Чырвоныя
красоўкі на нагах, моладзевыя. Шэрая куртка з капюшонам,
які цяпер насунуты на галаву. Куртка, відаць, падабаецца
бамжу, бо яна адна застаецца на ім вось ужо колькі месяцаў,
ад зімовых халадоў. Штаны і абутак ён мяняе, як зносяцца
ці забрудзяцца. Бомж не зважае на людзей, а для мяне ён
стаўся прадметам вуліцы, бы нейкі дадатковы антураж да
кантэйнернай смеццевай пляцоўкі.



Вартавы на вышцы ў куце агароджы, высока над зямлёй,
стаіць у драўляным акенцы, плечуком і галавой
прыціснуўшыся да вушака. Расплюшчвае вочы на мае крокі,
глядзіць лянотна і абыякава і зноў заплюшчвае іх — яму
хочацца спаць… Проста над акенцам будкі ашчэрылася
вастрыямі спіраль калючага дроту, якая мацуецца над
высокай агароджай, і я зноў думаю пра тое, што калі з той
вышкі глянуць удалеч праз сярэдзіну спіралі, бы праз
трубу, дык пабачыш якраз вялікі чорны купал царквы з
жоўтым крыжам. Але ж не будзеш прасіць вартавога, каб
зірнуў і праверыў… 

Гэты вартавы і тое, што я іду па правай частцы дарогі
да пракуратуры, адно і пераконваюць: прайшло больш за
дванаццаць гадзін. І хоць цяпер гэтак жа хмурна і шэра, як
было надвячоркам, гэтак жа бязлюдна і мярцвяна ціха,
учарашні вартавы на вышцы быў не сонным, а я ішоў у
другім напрамку. Значыць, цяпер не ўчора, а сёння…

Адзін дзень падобны да другога, ранкі не розняцца ад
надвячоркаў, начэй без зорак. Мне здаецца, такое надвор’е
—пахмурнае, без дажджоў, іншым разам з мокрым пылам у
паветры — было тут заўсёды і будзе заўсёды. Некалькі
сонечных цёплых дзён, калі цвілі вішні, здаліся кароткімі і
сарамлівымі, прамільгнулі, быццам іх і не было, нібыта
школьніцы-выпускніцы прабеглі тратуарам, свецячы вакол
сябе незагарэлай маладой скурай высока адкрытых ног.

Не, я не злуюся на надвор’е, мне быццам усё роўна, але
я здзіўлены, што вельмі доўга яно трымаецца вось такое:
ціхае, шэрае і не халоднае. І адначасова дзіўлюся сам з сябе



праз тое, што я дзіўлюся надвор’ю. Хіба раней я звяртаў на
яго ўвагу? І ці задумваўся: чаму так, а не іначай? Было разоў
колькі, калі нечаканая непагадзь магла сапсаваць нашую
студэнцкую вылазку на прыроду, але мы заўсёды мелі на
такі выпадак запасны варыянт у выглядзе якой сядзібы. А
вось цяпер на мяне неяк цісне, мякка, але няўмольна
ахутвае лёгкай незразумелай тугой нашая штодзённая
шэрасць…

Мне спадабаўся райцэнтр пасля тлумнага Мінска: варта
выйсці на працу ўсяго на паўгадзіны раней — і табе ніхто не
сустрэнецца наперадзе, ніхто не будзе даганяць ззаду.
Нечакана для сябе я зрабіў адкрыццё: тут можна пабыць
самотным без асаблівых высілкаў. Увесь горад жыве паводле
аднаго вялізнага нябачнага будзільніка. Праз хвілін
трыццаць-сорак з’явяцца першыя аўтамабілі, пасля —
веласіпедысты, потым тратуары пачнуць запаўняцца
мінакамі. А пакуль — цішыня, адно мае крокі. Вечарамі ў
нейкі момант вуліцы імкліва пусцеюць, цішэюць,
нешматлікія пары-тройкі моладзі ў пагусцелай шэрасці,
якая глушыць гукі, брыдуць з аддаленых куткоў у цэнтр —
там іх месцы тусоўкі, там некалькі ліхтароў і лавы ў ценю…

Яшчэ мяне прывабіў правінцыйны гарадок сваім
адчуваннем прасторы. Тут няма старых вуліц жыдоўскай
забудовы, дзе дарогу шырынёй толькі каб аўто праціснуцца
падпіраюць сцены дамоў, і ты ідзеш міма акон, бы які
злодзей — на адлегласці выцягнутай рукі ад пакрытых
пылам шыбаў. Вуліцы прыватнай забудовы ў райцэнтры
шырокія, ад краю дарогі да хат — добры дзясятак метраў.



Няма ў гарадку і сучасных вышэзных дамоў, вузкіх двароў.
Тут самы высокі шматпавярховік — на пяць паверхаў, двары
проста велічэзныя, у сталіцы на такой плошчы яшчэ б тры-
чатыры гмахі ўціснулі. І таму тут прывольна. Нават
аўтамабілям хапае месца. Праз самы кароткі час пасля
мінскай таўкатні і даўкі да цябе вяртаецца адчуванне тваёй
асабістай прасторы, амаль фізічнае адчуванне, і людзі вакол
таксама заўважаюць яе. Тут усе быццам маюць асаблівы
зрок, бачаць воблака твайго працягу вакол цябе. І нават калі
падыходзяць на вуліцы, спыніўшы, — не парушаюць, не
разрываюць гвалтам нябачную тваю абалонку і берагуць
сваю. І ты таксама не лезеш нахабам у чужы свет, нават калі
перад табой твой сябар.

Хаця, па праўдзе, сяброў у мяне тут пакуль няма. У
пракуратуры я не толькі самы малады, але, бадай, усім
магу дацца ў сыны па ўзросце. Хіба акрамя сакратаркі
Зіначкі, трыццацітрохгадовай крэпенькай жанчыны
невысокага росту з завялікімі для яе танкарысага твару
пульхнымі грудзьмі.

…Тэлефон у кішэні ўздрыгвае, непрыемна, са штучнай
бадзёрасцю гучыць у ранішняй застыласці электронная
мелодыя. Трэба выбраць іншую…

Тамара! Хваляванне разганяе думкі: што здарылася?
Ведаю я свае абавязкі, вось і выйшаў раней… Надзвычайнае
нешта? Не, не можа быць… Нават калі здарылася забойства,
Тамара наўрад ці пачне турбаваць за паўтары гадзіны да
пачатку работы. Бо куды спяшацца? Калі недзе труп — дык
пачакае, не збяжыць жа…



Трупаў у нас год ад году па-рознаму. Калі не лічыць
«недапалкаў» — аматараў пакурыць п’янымі ў ложку,
абгарэлыя косткі якіх пасля знаходзяць у тых жа ложках, —
такіх да дзесяці за год бывае. А па крымінальнай частцы —
тры-чатыры. П’яныя бойкі… І сын бацьку, і сужыцелька
мужыка, і між сабой сябры-таварышы не падзеляць чаго, як
перап’юць. Хаця, калі ўзняць справы хоць бы пяцігадовай
даўніны, хапае і сапраўдных трагедый. Ды вось два гады
таму жанчына мужа былога — касой і ў калодзеж. Не
анекдот, так і было: якраз прынёс сусед наклёпаную касу —
ёй і шмарганула па шыі мужыка, калі той прылёг у двары
на лаўцы адпачыць пасля няўдалае спробы гвалтавання.
Расследаваць, па сутнасці, не было чаго: калі з сухога
калодзежа суседняга закінутага двара пачало смярдзець
мярцвячынай, жанчына прызналася ва ўсім. Запісваў яе
паказанні, старонка за старонкай паўставала перада мной яе
жыццё, і не верылася, вось далібог, не верылася, каб
дэградацыя чалавека (то я пра яе былога мужа кажу) магла
праходзіць з такой неймавернай хуткасцю… З жанчынай,
якую цікавіла цяпер толькі адно — будучыня дачкі,
падоўгу размаўляла сама Тамара. Пасля выкурвала ў сваім
кабінеце па дзве цыгарэты запар.

— Законы… Законы! — выгуквала яна, страсала попел
так, што той ляцеў ва ўсе бакі ад попельнічкі. —
Сістэматычна збіваў, двойчы гвалтаваў пасля разводу ўжо,
зневажаў прылюдна, апошні раз збіў і амаль згвалтаваў на
вачах дванаццацігадовай дачкі, — а нельга кваліфікаваць яе
дзеянні станам афекту!



Так, нельга было. Тым больш пасля таго, як адхрыпеў і
заціх мужык, яна разам з дачкой зацягнула труп на суседскі
падворак і перакінула ў высахлы калодзеж. Яшчэ і галлём
зверху прыкінула… Жанчына сядзела ў маім кабінеце, не
жанчына, а бясполая істота з толькі адным жывым
інстынктам — мацярынскім, бы і не чалавек ужо, і сам я
злаваўся немаведама на што: жанчыне цяпер трэба доктар,
сапраўднае лячэнне, а яе чакае зона гадоў на дзесяць… 

«Дзясятку» яна і атрымала, але праз паўгода ўнеслі
змяненні ў азначэнне таго самага стану афекту. Ніколі
раней не бачыў такой радаснай Тамары:

— Я даўно казала, даўно: стан афекту можа быць
выкліканы шэрагам падзей, разнесеных у часе, і доўжыцца
не хвіліны, а дні і тыдні! Дайшло да іх, нарэшце! Гэтулькі
жыццяў скалечылі!

Яна сама вярнула справу жанчыны-забойцы на
паўторны разгляд у суд. І жанчыну вызвалілі на судовым
працэсе.

Чамусьці менавіта той выпадак згадваецца мне між
позіркам на высвечаны нумар і націсканнем кнопкі адказу.

— Слухаю, Тамара Сяргееўна.
— Васіль, ты ідзеш? — хрыпата пытае пракурор.
— Іду, Тамара Сяргееўна! — асцярожна адказваю я,

імкнуся па тоне ўгадаць прычыну нечаканага званка. —
Дзесяць хвілін — і буду.

— Ага, давай… Не пужайся, усё добра… Я тут сяджу,
чакаю… заходзь да мяне адразу.

На душы лягчэе. Ну і цудоўна. А чакае… ну, няхай



пачакае. Галоўнае — голас спагадлівы і дадала, што ўсё
добра. Наша Тамара не з тых начальнікаў, якія хаваюць
камяні за пазухай. Калі што не па ёй, яна не будзе выбіраць
час і месца, трымаць нешта на ўсякі выпадак. Сказала не
пужацца — значыць, учорашняе застолле не нясе для мяне
непрыемнасцяў.

Калі мне паведамілі, што накіроўваюся следчым у
пракуратуру, якую ўзначальвае жанчына сарака пяці гадоў,
асаблівых эмоцый у мяне не ўзнікла. Бо жанчыны-
пракуроры — даўно вядомая практыка. І, як сведчыла
неафіцыйная статыстыка, ступень іх сцярвознасці ніколькі не
пераўзыходзіла ступень ссучанасці мужчын-пракурораў.
Карацей, як пашанцуе, то і з жанчынай-начальнікам можна
жыць, а як не — дык не…

Мне пашанцавала. Тамара Сяргееўна, ростам вышэй за
сярэдні, худая бы дошка, амаль без грудзей, з худым
скуластым тварам, глыбока запалымі вачыма і тонкімі,
злёгку падфарбаванымі вуснамі, падстрыжаная, як на мой
густ, вельмі коратка для жанчыны, пры знаёмстве мне не
ўсміхалася, але пасля кароткага запрашэння прысесці і
такога ж аднаслоўнага загаду добра зачыніць дзверы
палезла ў свой невялікі сейф і выцягнула адтуль пачатую
бутэльку каньяку.

— Сядай, — зусім па-хатняму стомлена запрасіла яна
(быў канец працоўнага дня), дастала з шуфляды два
стограмовыя кілішкі, нейкія занадта старыя, з зялёнага
шкла, расшыраныя дагары, з выкручастым узорам па краях.
Наліла па траціне, кіўнула: — Бяры, не саромся. У нас тут



па-простаму.
Паводзіны пракурора, яе знешні выгляд нечакана

выклікалі ў мяне асацыяцыю з некалі прачытанай гісторыяй
пра царыцу Тамару. Як выявілася, такое было не толькі ў
мяне, таму ў пракуратуры Тамару Сяргееўну за вочы так і
клікалі, нязвычна па імені — Тамара, быццам падкрэслівалі
кароткім зваротам уладнасць і вялікаснасць асобы гэтай
жанчыны.

Выпілі, яна тут жа закурыла (вялікая цяжкая попельніца
з зялёнага шкла займала на яе стале такое ж пачэснае месца,
як і перакідны каляндар) і паўтарыла:

— У нас тут па-простаму. Калі будзеш даносіць —
пачынай адразу, вось табе і першы факт, — без усмешкі
кіўнула яна на бутэльку. — Будзеш свалачыць — вылічу і
выкіну. Тут толькі адна сволач можа жыць — я сама.
Мужчынам не дарую аднаго — калі ратуюць сваю скуру,
топячы іншых. Астатняе можна зразумець. Налівай цяпер
сам… 

І насамрэч, у пракуратуры адносіны былі дастаткова
простымі і празрыстымі. Першую праверку на вашывасць я
прайшоў ужо праз тыдзень: у маім кабінеце выпівалі, ужо
не помню з якой нагоды, усім складам. Мне патлумачылі
два простыя правілы: першае — выпіваць будуць заўсёды ў
кабінеце самага малодшага, другое — прыбіраць пасля
выпіўкі дазволена толькі раніцай і толькі гаспадару
кабінета. Калі першае было дастаткова зразумелым, то
слушнасць другога я дапяў, калі назаўтра прыйшоў за
гадзіну да пачатку работы, адчыніў фортку і стаў



прыбіраць. Дарэмна было ўспамінаць, як і калі так
атрымалася, але ж на факсе тэлефанаграмы ляжалі некалькі
скрылікаў падсохлага сычужнага сыру. Учора яны б
дакладна апынуліся разам з дакументам у сметніцы. Шукаў
бы потым…

Заскочыў у свой кабінет, адчыніў фортку: смурод з
сумесі тытунёвага дыму, гарэлкі, часночнай каўбасы (яе
чамусьці вельмі паважаюць у пракуратуры) і яшчэ не
разабраць чаго быў густым, хоць па сценках размазвай.
Прымкнуў дзверы і пайшоў на другі паверх да Тамары. Як і
думаў, яна сядзела за сваім сталом і курыла. Заўважыла
мяне, махнула рукой — прычыні дзверы, нахілілася і
дастала бутэльку.

— Кажуць, не станеш алкаголікам, пакуль не
навучышся піць адзін, — казала яна, наліваючы ў тыя самыя
шклянкі з узорам па краях. — Безумоўна, гэта глупства, але
ж вось не магу адна. А пахмяліцца трэба… Старая стала
зусім, колькі там учора выпіла, а галава як цэбар, і ў роце
страшна… Бяры!

Мы выпілі, Тамара пасунула мне попельніцу.
— Ты справу па трупеню-тапельцу закончыў? Тое, што

яна пачала размову са справы, падказала: патэлефанавала
яна не толькі з жадання пахмяліцца разам.

— Закончыў, — кіўнуў у адказ. — Заключэнне
паправіць крыху…

— Паправіш… — Тамара паказала позіркам на
бутэльку: — Давай яшчэ па адной… і больш не будзем.
Выклікала кіроўцу, паедзем зараз…



— Трупень?
— Ён самы… Ты так і жывеш без дзеўкі? — неспадзявана

спыталася Тамара.
— Ды неяк часу на іх няма, — адмахнуўся я.
— Ну, вось і пазаймаешся, — без усмешкі пажартавала

Тамара. — Каб не забыўся, як баба выглядае… Вясковую
маладзіцу, 27 гадоў, знайшлі голай на ячменным полі. Як
табе?

— Ого! — здзівіўся я. — Цікава… А дзе такія жарсці?
— Ляўдок… Ведаеш?
— Не давялося пакуль пабыць…
— Дваццаць кіламетраў па трасе, крыху ўбок. Была

вёска сярод лесу, засталося некалькі хат жывых… Але ж
гадоў восем таму нехта першы аблюбаваў сабе хатку пад
дачу. Ну і панеслася. Хоць ніяк не зразумею, дзе там
цікавае: лес ды поле. Рачулка — вераб’ю па калена. Але
факт: сёння там невялікі дачны пасёлак; праўда, дамкі
сціплыя… Збіраюцца, адпачываюць, памідоры-трускалкі…

Завібраваў тэлефон на стале, Тамара зірнула, ціснула
кнопку і коратка адказала: «Чакай».

Сама наліла яшчэ па колькі ў чаркі.
— Кіроўца прыехаў… Ты скажы, як мы на ўмоўнасцях

пападаемся… От кажуць: трэба тры выпіць. І спыняцца на
дзвюх ужо і няправільна, супраць нечага ідзеш… Давай, і
чайнік уключы. Кавы пап’ём. Аператыўнікі выехалі
паўгадзіны таму… Зараз, адзванюся ім…

Праз паўгадзіны мы ўязджалі роўнай лясной дарогай у
вёсачку Ляўдок. Нас сустрэў ля першай хаты ўчастковы,



мужчына гадоў сарака, з вялікім пукатым жыватом, мажны,
амаль лысы. Фуражку ён трымаў у руцэ, не стаў яе
надзяваць, калі мы прыпыніліся. Лысіна ягоная была ў
дробных кропельках, хоць дажджу не было, роўнае шэрае
неба ўзнялося вышэй.

— Добрай раніцы, Тамара Сяргееўна, — павітаўся ён.
— Здароў, Тумар, — адказала пракурор. — Добрыя ты

нам раніцы падганяеш… Гэта мой следчы…
— Ведаем, ведаем, — участковы моцна паціснуў мне

руку, і яго далонь, насуперак майму прадчуванню, была
сухой і шурпатай.

— Далёка яшчэ? — пацікавілася Тамара.
— Тут пешкі трэба, метраў пяцьсот, Тамара Сяргееўна,

— завінаваціўся ўчастковы, быццам ён адказваў за тое, дзе
цяпер знаходзіцца труп.

— Аператыўнікі там?
— Там… Чакаюць…
— Чаго чакаць? — у спіну ўчастковаму, які павярнуў на

сцяжынку ўздоўж агарода, строга спытала Тамара. —
Мамку?

— Ды там… там пабачыце, Тамара Сяргееўна, —
незразумела адказаў участковы, але Тамара, на здзіўленне,
пытанняў задаваць не стала. Мабыць, доўгая практыка
падказвала: калі нечага чакаюць — так, значыць, і трэба.

— Забітая — мясцовая, з вёскі, — казаў, гучна
заглытваючы паветра, участковы. — Жыла з бацькам, той
зусім стары, даглядала. Не замужам, 27 гадоў. Працавала
санітаркай у бальніцы. Нідзе не была заўважана, ціхая,



нават дзікая. Ды яны з бацькам жылі… асобна ад усіх. Труп
пабачыла першай гаспадыня поля, іх суседка, старая баба.

Выйшла да ветру за хлеў — ляжыць.
Спыніліся.
Тры аператыўнікі стаялі, як мне падалося, у крыху

разгубленым чаканні, на мяжы ячменнага поля. Бліжэй да
нашай мяжы, метраў за дзесяць ад яе, сярод невысокіх
тонкіх парасткаў ячменю на жываце ляжала жанчына. Левая
рука выкінутая далёка наперад, правая сагнутая ў локці,
адведзеная крыху назад. Правая нага сагнутая ў калене,
левая — выцягнутая. Твару не відаць, галава павернутая на
левую руку. Чорныя валасы, кароткая стрыжка. Маладое,
дужае цела быццам раптоўна застыла ў кароткім перадыху.

— Не дапаўзла, — услых агучыла маю думку Тамара.
— А што здарылася яшчэ, чаго стаіцё, не працуеце?

— Ды вось… — кіўнуў на труп начальнік
крымінальнага вышуку. — Слядоў няма. Учора бабця
паскародзіла ячмень.

І ўжо разам з намі, невядома ў каторы раз некалькі пар
вачэй пільна ўглядваліся ў ляжачую жанчыну і лапік зямлі
вакол. Да яе і назад ішоў толькі адзін ланцужок слядоў —
кагосьці з аператыўнікаў. А больш — нідзе ні слядочка.
Пабаранаванае поле з парасткамі было роўненькім, як
кантрольна-следавая паласа на дзяржаўнай мяжы.

— Ну не з неба ж яна ўпала, — раздражнёна
запярэчыла Тамара — яна заўсёды раздражнялася, калі
чамусьці не магла знайсці тлумачэння, — і пачала
абыходзіць труп па коле на вялікай, у некалькі метраў,



адлегласці.
— Няма слядоў… — ужо без здзіўлення і раздражнення

канстатавала яна, калі вярнулася на месца. — Што скажа
мой малады геній вышуку? — спытала без усмешкі.

— Трэба… вынесці труп на мяжу… пасля
фатаграфавання, — прапанаваў я. — Са слядамі потым
разбяромся.

— Ага, разбяромся, — пагадзілася Тамара, дастала
цыгарэты. — Хлопчыкі, прымайцеся за справу… Першы раз
пачынаю з нейкай чартаўні, — Тамара выдыхнула дым. —
А якая крамяная дзеўка, га, Васіль? Чаму забіваюць
прыгожых?

Яна не чакала адказу, дый што я мог адказаць? Што не
абавязкова прыгожых? Розных бачылі…
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Нават калі вельмі доўга хадзіць па крузе, вынікам стане

толькі вытаптаная сцежка.
З адным аператыўнікам мы хадзілі вакол трупа па

спіралі, усё пашыраючы кола, і ўважліва ўглядаліся сабе
пад ногі. Роўная зямля з характэрнымі бароздкамі пасля
баранавання. Ячмень яшчэ не падняўся высока, ды і
пасеяны быў радкамі, у ім не магло хоць нешта схавацца ад
нашых позіркаў. Нідзе не тое што следу, а нават намёку,
што тут нехта хадзіў.

За нашым кружляннем па полі з маўклівым дакорам
назірала ад свайго хлява гаспадыня — бабулька сталага
веку, апранутая ў чорную сукню. Стаяла, крыху
прыгнуўшыся наперад, абапіраючыся на таўставаты кіёк.
Было сорамна: топчам усходы. Мабыць жа, учора бабулька
нямала пабегала, каб знайсці гаспадара з конікам, нямала
ўлагоджвала, каб выскарадзіў чыста зелле, а ячмень каб не
пацярпеў. І вядома ж, ставіла бутэльку на стол, смажыла
яечню, кроіла тоўстымі кавалкамі магазінную каўбасу, якую
так і не навучылася рэзаць па-гарадскому — тонкімі
акуратнымі скрылікамі. Ды і навошта вучыцца, калі кавалак
павінен быць на кавалак падобным, каб было што ў рот
пакласці рабочаму мужчыну. А мы вось цяпер топчамся,
ходзім па яе полі, як па сваім двары…

— Ну як? — узняла на мяне вочы Тамара, калі падышоў
да яе пасля таго, як наша спіраль дайшла да ўтравелага



ўзмежжа.
— Д’ябальшчына нейкая, — шчыра прызнаўся я ў сваёй

няздольнасці хоць нешта патлумачыць. — Слядоў аніякіх.
Нішто не паказвае на тое, што сляды, калі яны былі, нехта
пасля заграбаў. З бараной ганяліся ад краю туды і назад па
другім баку… Малюнак пасля зубцоў паўсюдна роўны,
нідзе нічым не перапынены. Труп з’явіўся на ўжо
пабаранаваным полі, — сказаў, каб нешта яшчэ сказаць, бо
мне і самому падалася дурной думка пра тое, быццам нехта
ўчыніў злачынства, пакінуў труп на полі, а сам стаў тое
поле спакойна баранаваць.

— Будзем лічыць: з неба ўпала, — спакойна
рэзюмавала Тамара, дастала цыгарэты. — А голая таму,
што якраз на мятле ляцела, як тая… як яе, Маргарыта, так?

Я цішком глянуў на Тамару — жартуе яна ці што? Як яе
разумець?

— Тады мятлу знайсці трэба.
— Халера з ёй, кажу, — загадна прамовіла Тамара і

пільна паглядзела на мяне. — Не тлумі галаву тым, што не
можаш патлумачыць адразу, тым больш, ніякай карысці з
таго тлумачэння не будзе…

— Чаму не будзе? — заўпарціўся я.
— Таму… Відавочна: смерць напаткала яе тут. Значыць,

на поле прыйшла сама. Неяк прыйшла, але сама. Калі б яе
сюды прынеслі — павінны, па-першае, несці ўдвух, бо не
такая яна худзенькая. А калі б і адзін нёс, дык тут не сляды
засталіся б, а яміны. І няма сэнсу несці забітую на чыстае
поле, класці пад вочы людзям, ды яшчэ рукі-ногі выкладаць



узорам. Усё лухта. Адкуль яна ішла? Вось пытанне, дзе ўсе
адказы. Шукай…

— Ды разумею, — павініўся я.
Калі бачыў многа трупаў, не мёртвых у трунах, а

менавіта трупаў, застылых у сваіх апошніх рухах, то лёгка
адрозніць мёртвага чалавека ад проста знерухомелага.
Асабліва труп без адзення. Але жанчына на мяккай
посцілцы баранаванай зямлі ўдавала з сябе жывую.
Настолькі жывую, што цягнула падысці і прыкрыць сваім
пінжаком яе аголеныя сцёгны. Было няёмка… Здаровыя
мужыкі стаяць над голай маладзіцай, якая сцішылася,
утаймоўвае сваё дыханне, бо бачна ж, як цяжка даліся ёй
апошнія метры поўзання па полі…

Але ж… невялікая дзірка ў вобласці рэбраў з кароткім
засохлым крывавым падцёкам падказвала ўсім нам, хто не
першы раз бачыў такія раны: жанчына — мёртвая.

Кажуць, калі чалавек памірае на руках, дык момант
смерці вельмі проста вызначыць: цела яго раптоўна
становіцца больш важкім. Не было ў мяне выпадку
праверыць тое на практыцы, ведаю адно: мярцвяк заўсёды
цяжкі. Смерць напаткала гэтую жанчыну зусім нядаўна:
яшчэ ніколькі не спруцянелі мышцы яе рук і ног, яны лёгка
разагнуліся, калі мы перавярнулі труп на спіну.

Цяпер я зразумеў сапраўднасць Тамарыных слоў наконт
прыгожых, якіх забіваюць. Стан дзяўчыны быў бездакорны.
Праўда, нехта мог бы давесці, што яна залішне тоўстая для
свайго ўзросту, але менавіта такіх прыгажунь, кажучы
сённяшняй мовай, рэкламаваў Кустодзіеў: паўнацелых,



здаровых ва ўсіх сэнсах, калі і сцёгны — каб дзяцей
нараджаць без страху, і грудзі — каб малака хапіла на
тройню. Адно валасы каротка падстрыжаныя.

І спакойны твар. Заплюшчаныя вочы, сціснутыя вусны.
Далібог, так паміраюць у сне, без болю і тугі.

— Вось дык маеш… — прысвіснуў старшы з
аператыўнікаў. — Тамара Сяргееўна, рана скразная. Уваход
з правага боку, а выхад — вось, — аператыўнік пацягнуў
труп за руку і павярнуў цела на правы бок.

Другая невялікая рана была амаль без слядоў крыві,
але дастаткова выразнай, каб казаць пра тое, што яна
звязана з ранай на правым баку.

— І што такое можа быць? — Тамара амаль не выказала
свайго здзіўлення, памацала рану пальцам. — Не надта
вострае, атрымліваецца, скуру быццам парвала, а не
разрэзала…

— Ды вось першае ў галаву прыйшло, — шомпал, —
адказаў аператыўнік.

— Тады хутчэй нейкі самаробны шампур. Насадзілі яе,
як кавалак мяса, — не згадзілася Тамара. — Уваходная
адтуліна велікаватая для шомпала. Дакладна эксперт скажа.
Прыкрыйце чым яе… — нечакана папрасіла Тамара. —
Занадта яна… жывая.

Пракурор павярнулася да мяне з працягнутымі рукамі,
я дастаў з кішэні пачак вільготных сурвэтак і выцягнуў дзве
— сабе і ёй.

Калі труп загрузілі ў машыну аператыўнікаў, Тамара
прысела на вялікі шэры камень, які відавочна выцягнулі на



ўзмежжа з поля, і коратка прапанавала:
— Выказваемся.
— Маем труп голай бабы, няйначай ведзьмы, —

скрывіўся ў спробе ўсміхнуцца адзін з аператыўнікаў.
— Ну, яна не ведзьма, — нечакана ўмяшаўся ўчастковы

Тумар. Ён працёр сваю вільготную лысіну, але фуражку
чамусьці так і не надзяваў. — Ва ўсякім разе, людзі нічога
такога не казалі пра яе. А вось бацька — так.

— Што — так? — папрасіла ўдакладніць Тамара.
— Бацька яе — у мінулым вядомы вядзьмак, лячыў

людзей, а больш — скаціну. Дзяцей ад спалоху адшэптваў.
Казалі, мог і зелле для жанчын прыгатаваць, каб мужыка
ўтрымаць ля сябе, — нехаця распавёў Тумар. — Ды не
глядзіце на мяне так! Вядзьмак — ён і ў нас вядзьмак, і ў
Афрыцы. Сам у яго гадоў колькі таму з жыватом быў. Так
хапіла было жывот — нічога рады даць не магло, і дактары
рукамі развялі.

— І чым лячыў? Шаптаў можа? — пакпіў нехта. Тумар
зірнуў на аператыўніка, які задаў пытанне, сарваў травінку
і стаў, кусаючы яе, расказваць з лёгкай крыўдай, бы дзіця,
якому не вераць:

— Як чалавек здаровы — ён з усяго смяяцца можа. А як
прыцісне, калі стане не да смеху — пабяжыш, папаўзеш
хоць да ведзьмака, хоць да чорта лысага. Кажу праўду: так
скруціла было — ні халеры не дапамагала. На хуткай
прыехалі, праверылі: апендыцыту — няма, тэмпературы —
няма, панос не ганяе. Ляжы, цярпі, будзем назіраць
незразумелую клінічную карціну! Ага, уляжыш… Мяне



сваяк у машыну закінуў — і паехалі. Зміцер… ну, вядзьмак,
бацька вось забітай, мне адвару нейкага даў папіць, бы з
грушак. А пасля на печ загнаў. І кажа: злазь, галавой і
рукамі наперад.

— Як? Спаўзаў?
— Ну так, спаўзаў. З печы — на палок, з палка — на

падлогу, тады ўжо ўстаў…
— І як? — першы раз за ранне ўсміхнулася тонкімі

сухімі вуснамі Тамара.
— Ды пайшоў, як нованароджаны, — бы нехаця

закончыў Тумар і зірнуў на Тамару: — Не верыце?
— Чаму тут не верыць? — паціснула плечукамі Тамара.

— Мая бабця свайго сына, майго дзядзьку так лячыла.
Нескладанае вядзьмарства. Так лечаць, калі пуп надарвеш.
Цяпер ужо і не ведаюць мужыкі, як тое і дзе — пуп
надарваць. А раней… Так, давайце бліжэй да справы.
Вядзьмак не ўцячэ ад нас. Адна-адзінюткая рана, ніякіх
сінякоў, драпінаў. Голая. З’явілася ноччу. Значыць, шукаем
мужчыну. І думаем, чым такім маглі ўдарыць. Давай,
Тумар, кажы найперш пра яе каханка.

— Не скажу, — паморшчыўся Тумар, бы ад кіслага. —
Не было ў яе каханка.

— Такая жанчына вабная — і каб кавалера не было?
— Ды яна мужык мужыком была! — адчайна выгукнуў

Тумар прызнанне, быццам сам быў вінаваты. — На косы яе
гляньце — пад хлопца падстрыжаная. Яна такой і хадзіла, як
мужык апраналася. Калі яшчэ зусім дзеўкай была, дык адно
з дзяўчатамі сябравала. Тады ўжо на яе паглядалі з



насцярогай, маткі дзяўчатам казалі, каб з ёй не вадзіліся.
Пару разоў было, хлопцы да яе спрабавалі падысці-
пад’ехаць на гулянках, дык дарэмна. Не, я колькі за ёй
назіраю…

— І з чаго ты за ёй назіраць стаў? — перапыніла Тамара.
— Ды… — не разгубіўся Тумар, — цікава ж. То чытаеш,

кіны глядзіш, дык там усе гэтыя… ненармальнасці толькі ў
гарадскіх бываюць. А тут вось — хутар забіты, лес вакол, і
такое.

— Прырода не выбірае: горад ці вёска, — умяшаўся
старшы аператыўнік. — Значыць, маем актыўную
лесбіянку.

— І трэба шукаць сяброўку…
— І сябровак не было ў яе, — цяпер ужо са

шкадаваннем паведаміў Тумар. — Цураліся яе. Хоць вось са
мной яна была вельмі паважнай. Разумніца.

— Трэба капаць сярод знаёмых…
— Не спадзявайцеся на прастату, — Тамара ўзнялася,

абтрэсла-абцягнула вузкую спадніцу. — Працуйце, ведаеце
самі, што рабіць. Мне праз гадзіну ў турму, на
разбіральніцтва скаргаў. Будзеце анатаміраваць —
запрасіце загадчыцу гінекалагічнага аддзялення нашай
бальніцы Раісу Ананьеўну. Бацьку распытайце асабліва.

— Ужо як атрымаецца, — уздыхнуў Тумар. — Слабы
зусім. Амаль і не гаворыць. А як там з яго галавой і чаму
верыць…

Мы заехалі ў сельвыканкам, я папрасіў сакратара, каб
падрыхтавалі і да вечара перадалі звесткі пра ўсіх жыхароў



вёскі. Папярэднія размовы з мясцовымі і з бацькам забітай
будуць весці аператыўнікі. Мяне чакаў кабінет: папяровая
работа, трэба было тэрмінова заканчваць заключэнне па
тапельцу, а найперш прыбрацца. Хоць сонца і не было
відаць, у паветры адчувальна пацяплела. Жах падумаць,
якія водары там…

Але, на здзіўленне, пах у кабінеце быў амаль
нармальным: выцягнула ўсё праз фортку. На навядзенне
парадку патраціў хвілін дваццаць, нават бутэлькі паспеў
вынесці, балазе, вялікі кантэйнер для смецця стаяў
непадалёку ад будынка пракуратуры. Яшчэ з гадзіну
выпраўляў-дадрукоўваў паперы. Невядома, як цяпер
закруцяцца справы з забойствам…

Папярэдне дамовіўшыся з галоўурачом Віктарам
Паўлавічам пра сустрэчу, бліжэй да абеду паехаў у
раённую бальніцу.

Мне ўжо даводзілася сутыкацца з Віктарам Паўлавічам і
па справе, і ў неафіцыйных абставінах. Імпанавала яго
манера трымацца — інтэлігентна, сціпла, і адначасова з
годнасцю. Хударлявы, заўсёды чыста выгалены і акуратна,
каротка падстрыжаны, з вялікай залысінай. Нягледзячы на
сваю адміністрацыйную занятасць, займаецца хірургічнай
практыкай. Дарэчы, мясцовае насельніцтва яго паважае:
кажуць — як галоўурач разрэжа, дык зажыве хутка.
Паважаюць яго і ў бальніцы, прынамсі сярэдні і малодшы
медперсанал. Адна з рыс галоўурача — заўсёды вітаецца з
усімі ў аддзяленнях: аднойчы спытаўшы прозвішча і імя,
адразу запамінае, і ў наступны раз звяртаецца па імені, а



тое вельмі падабаецца і маладым медсёстрам, і
распаўнелым санітаркам.

Асаблівую павагу сярод моладзі і пэўнай часткі
разумнейшых немаладых супрацоўнікаў Віктар Паўлавіч
здабыў у мінулым годзе. Тады стаяла неймаверная
гарачыня, медсёстры ў бальніцы мусілі ратавацца,
надзяваючы свае халаты на голае цела. А тыя халаты — з
сінтэтыкі белай, то не касцюмы ўрачоў са шчыльнай
зялёнай тканіны. Дык трусы і станікі жанчын, якія
дастаткова сэксуальна падкрэслівалі вабныя формы ў
большасці медработнікаў, выклікалі ў асобных пурытан, як
мужчынаў, так і жанчын, літаральныя прыступы шаленства.
Дайшло да таго, што пасыпаліся скаргі ад найбольш
пільных грамадзян у райвыканкам. Тамара расказвала, што
на адной апаратнай нарадзе старшыня райвыканкама, той
яшчэ самадур, накінуўся на галоўурача: развёў бардэль,
медсёстры амаль голыя ходзяць. На гэта Віктар Паўлавіч,
выслухаўшы з’едлівыя абвінавачанні і патрабаванні
неадкладна навесці парадак, спакойна адказаў: «Згодна з
санітарнымі нормамі, медыцынскі персанал павінен
пераапранацца ў спецадзенне, знімаючы сваю вопратку. Мы
атрымалі тыя медыцынскія халаты па лініі гуманітарнай
дапамогі пяць гадоў таму. Грошай, якія былі выдзеленыя на
спецадзенне за мінулыя пяць гадоў, хапіла толькі на
касцюмы пяці маладым урачам. Іншыя даношваюць старыя
ці купляюць пры выпадку касцюмы за свае грошы. Калі мне
сёння пералічаць патрэбныя мільёны (тут галоўурач назваў
суму з дакладнасцю да рубля), заўтра ўвесь медперсанал



будзе апрануты згодна з патрабаваннямі санітарыі і
дыенталогіі. У адваротным выпадку медсёстры будуць
насіць тыя самыя празрыстыя халаты, якія сталі празрыстымі
з прычыны цалкам выпрацаванага рэсурсу і распаўзаюцца
літаральна на вачах». Кіраўнік раёна быў уражаны менавіта
дакладнай лічбай і, каб годна выйсці з сітуацыі, тут жа
падняў начальніка фінаддзела і запатрабаваў знайсці хоць
колькі грошай. Пазней нехта казаў, што сам галоўурач
крадком заахвоціў медперсанал насіць халаты на голае цела,
каб нарэшце атрымаць грошы, якія выбіваў некалькі гадоў.

Віктар Паўлавіч сустрэў мяне ў сваім кабінеце з ужо
прынесенай на яго загад асабістай справай. Яшчэ калі я
тэлефанаваў яму, ён ужо ведаў пра смерць сваёй
работніцы. І цяпер выглядаў вельмі засмучаным.

— Грыцук Насця… Вельмі шкада, шчыра кажу. Моцная
маладая жанчына, не грэблівая. Угаварылі працаваць у
хірургічным аддзяленні, там і сіла ў руках трэба, і самі
разумееце, якія бываюць людзі пасля аперацыі, — пасля
паціскання рукі прапанаваў мне сесці галоўурач, і пасунуў
да мяне тонкую папку — асабістую справу. — Там усё
чыста.

— Віктар Паўлавіч, мне, самі разумееце, пакуль трэба
як мага больш даведацца пра… вашу былую работніцу.

— Асабіста магу адзначыць толькі станоўчае:
старанная, выключная выканаўца, ніякіх заўваг па рабоце,
ніякіх эксцэсаў з хворымі. Працуе… працавала пяць гадоў.
Сустракаўся з ёй я часта, бо мой профіль — хірургічны.
Маўклівая, няўсмешлівая, але ветлівая. Вы б хацелі



пагаварыць з усім персаналам, як я разумею? Магу саступіць
вам свой кабінет, тут не перашкодзяць.

— Дзякуй вам, Віктар Паўлавіч, напачатку я хацеў бы
пагаварыць са старшай медсястрой…

— Я запрасіў і яе, і загадчыцу аддзялення. Яны павінны
падысці… — галоўурач пацягнуўся да кнопкі апарата: —
Андрэеўна, калі ласка, запрасіце да мяне старшую
медсястру хірургічнага аддзялення. І загадчыцу адразу, —
аддаў ён распараджэнне сакратарцы.

У расчыненых дзвярах з’явілася мажная жанчына гадоў
сарака ў белай шырокай куртцы і такіх жа белых шырокіх
штанах, і я не мог для сябе не адзначыць тое, як галоўурач
прыўзняўся, жэстам паказаў жанчыне на крэсла ля стала:

— Праходзьце, Ганна Антонаўна. Гэта, — ён
павярнуўся да мяне, — следчы пракуратуры. Ганна
Антонаўна — старшая медсястра хірургічнага аддзялення.
Прычыніце дзверы, калі ласка.

Я прыўстаў таксама, і, унутрана задаволены сваім
выхаваннем, злёгку нахіліў галаву, вітаючы жанчыну.

— Ганна Антонаўна, вы, думаю, здагадваецеся, з якой
прычыны ў нас такія… госці і чаму я вас паклікаў. Мне вас
пакінуць сам-насам? — зірнуў на мяне Віктар Паўлавіч.

— Не, дзякуй, не трэба. Тут не допыт, хачу папярэдне
пагутарыць. Праўда, фармальнасці нейкія трэба выканаць,
таму прашу вас, — звярнуўся я да жанчыны, — ваша
прозвішча, дзе жывяце, пасада…

Ведаю, наколькі такі вось момант напружвае і часам
нервуе чалавека — калі ты пачынаеш уносіць у ліст



апытання біяграфічныя даныя. Мне і самому не падабаецца,
але трэба…

— Ганна Антонаўна, Віктар Паўлавіч коратка, але
дастаткова змястоўна выказаўся наконт Насці Грыцук. Што
вы можаце сказаць пра яе як работніка, як чалавека?

— Ды добрая работніца… была, — уздыхнула з
усхліпам зусім па-бабску медсястра. — Ніяк не верыцца…
Адказная. Ніколі не трэба было падганяць. Зноў жа, як да
хворых, дык не заўважалася, каб адным увага, а другім абы
зрабіць. Для яе ўсе роўныя былі — ці малады хлопец з
грыжай, ці стары дзед з гемароем. Дужая, сама амаль
заўсёды спраўлялася, калі пад цяжкім кім прасціны
памяняць ці самога памыць. Не, не магу нічога дрэннага
згадаць.

— А які яна была чалавек? Як у калектыве?
— Ну што… звычайна… Не канфліктавала. Ну…

папраўдзе, яна ні з кім асабліва не сябравала. Убаку ад усіх,
хоць калі які стол агульны на свята, дык не цуралася.
Трошкі дзікаватая як быццам. Але не сквапная. Не гаваркая,
але ж і не маўчун які, бяседу падтрымае. Такая вось… ціхая,
спакойная. Можа, занадта спакойная. Надта не пасмяецца,
але і раздражнёнай яе не бачылі.

Усё больш у сабе хавала, відаць, былі ў яе нейкія іншыя
цікавасці. Сярод санітарак толькі яна ў такім узросце,
астатнія — амаль пенсіянеры. Ну, а з медсёстрамі… У нас,
ведаеце, ёсць трошкі такое… ведаеце, прафесійнае. Калі
медсёстры больш між сабой, малодшы персанал — між
сабой…



— Зразумела, дзякуй… А як жанчына? Яна не была
замужам. А жанчына ж статная, на твар — прыгожая.
Характар, як вы кажаце, роўны, спакойны. Чаму яна не
была замужам? У яе быў мужчына, не ведаеце? Прыходзіў
да яе хто?

— Ой, тут і не ведаю, як казаць, — замарудзіла з
адказам медсястра.

— Кажыце, як ёсць, — супакоіў-падахвоціў я. — Для нас
самая нязначная дробязь можа стаць важным фактам.
Кажыце, як думаеце, калі не ведаеце.

— Дык не было ў яе мужчыны, дакладна, — з уздыхам,
асцярожна пачала Ганна Антонаўна. — Як прыйшла была,
то пыталіся ў яе часам, жартавалі: давай табе хлопца
знойдзем. А потым… не ведаю, ці казаць… Заўважыла я
аднойчы, выпадкам, як яна глядзела на адну медсястру, калі
пераапраналіся, на змену прыйшоўшы.

— Як глядзела?
— Ды так вось… Як мужчыны глядзяць, — зноў

уздыхнула Гана Антонаўна. — А пасля і нашы ўсе
пагаворваць сталі, што… ну, цікавіцца Насця жанчынамі.
Дык ад яе трошкі асобна сталі трымацца. Бо дзіка ж. Пасля
прывыклі, ды яна і не прыставала ні да кога… з нашых, не
заўважалі. Але вось як пераапранацца, дык з ёй неяк і
саромеліся. Адна яна заставалася.

Жаночы голас праз селектар перапыніў нашу размову:
— Віктар Паўлавіч, тут Святлана Мікалаеўна чакае…
Галоўурач запытальна павярнуўся ў мой бок, і я

паспешліва кіўнуў:



— Запрасіце.
Святлана Мікалаеўна — як я зразумеў, загадчыца

аддзялення — зайшла ў кабінет. Глыбока пасаджаныя вочы і
выразныя цёмныя кругі з адвіслымі складкамі пад вачыма
надавалі яе твару стомлены, нават непрыгожы выгляд.
Больш за тое, мільганула думка: жанчына толькі выйшла з
запою. Але пастава яе, тое, як яна прысела на крэсла —
упэўнена, але не з нахабнай самаўпэўненасцю, — а больш
яе ўважлівы, прафесійна-дапытлівы позірк падказвалі мне,
што паўкружжы пад вачыма — ад захворвання, магчыма,
нешта з ныркамі. Ці сапраўды, ад стомы. Пасля таго, як я
запісаў дадзеныя, асцярожна спытаў наконт цікавасці Насці
Грыцук да жанчын.

— Так, я ў курсе яе сэксуальнай арыентацыі.
Але Насця выключна сціплая ў гэтым плане. Яна —

дастаткова разумная маладая жанчына.
— Была, — паправіў нехаця галоўурач.
— Так, была, — нечакана ціха пагадзілася загадчыца

аддзялення і зірнула на мяне: — У Насці Грыцук не было
ворагаў, я дакладна ведаю. Сяброў блізкіх не было таксама,
але і ворагаў, хто б пайшоў на смертазабойства, не было. А
што яе знайшлі, як тут кажуць, цалкам аголенай на полі —
тое ўвогуле з вобласці ірэальнага.

— На жаль, рэальнасць, — паправіў я доктарку. — Мне
трэба будзе паразмаўляць з кожным работнікам вашага
аддзялення. Няўжо ў вашай санітаркі не было хоць якой
сяброўкі, якой бы яна больш-менш давярала, з кім дзялілася
сваім набалелым?



— Яе сяброўкі — у інтэрнэце, — упэўнена адказала
Святлана Мікалаеўна. — Некалькі разоў я бачыла, як яна
там бавіла час, карыстаючыся сваім тэлефонам. Звярнула
ўвагу: у яе быў самы сучасны тэлефон. Яна мне пра тое
сама казала, калі я пацікавілася. Шукайце там яе сяброў…

Мабыць, сакратаркі не было на месцы, бо дзверы
асцярожна прыадчыніліся, галоўурач зірнуў на іх і тут жа
запрасіў:

— Заходзьце, Раіса Ананьеўна…
Загадчыца гінекалагічнага аддзялення, невысокая

жанчына перадпенсійнага веку, зайшла і разгублена
агледзела прысутных, затрымаўшы позірк на мне.

— Следчы пракуратуры, — патлумачыў ёй галоўурач.
—Ятады скажу, усё адно яму даложаць, —нібыта сама

сабе прамовіла жанчына, быццам набіралася смеласці, бо
разумела: выдае прафесійную тайну. Аднак у навіне, якую
прынесла ўрач, было нешта вельмі істотнае для яе самой,
для кіраўніцтва і калектыву бальніцы, што здавалася больш
важкім, чым правілы невыдавання.

Яна не стала сядаць і пасля кароткай паўзы прамовіла:
— Мяне выклікалі… Анатаміравалі нашу санітарачку.

Дык вось… Насця Грыцук нарадзіла сама больш за трое-
чацвёра сутак да сённяшняга дня. Маса маткі больш за 600
грамаў, невялікія разрывы яшчэ не зацягнуліся…

Яна абвяла позіркам усіх прысутных у кабінеце, і ў ім
чыталіся выразныя асуджэнне і абвінавачанне.

Войкнула, не ўтрымаўшыся, старшая медсястра.
Галоўурач нечакана густа пачырванеў, устаў і ціха спытаў, і


